Ferma de familie din bani europeni

Absorbtia efectiva si corecta a fondurilor nerambursabile acordate prin Programul National de Dezvoltare
Rurala, cresterea gradului de acuratete si corectitudinea intocmirii cererilor de plata, precum si a cererilor
de finantare constituie principalele obiective pe care le are in vedere campania de informare "PNDR vine
in satul tau!". Aceasta se deruleaza sub forma de caravana informativa, in cadrul careia 15 rulote
expozitionale vor parcurge un traseu national in toate judetele tarii, efectuand, saptamanal, vizite in peste
3.200 de comune, timp de zece luni, astfel incat sa poata oferi informatii si distribui materiale catre cel
putin 160.000 de beneficiari PNDR si catre publicul larg. Caravana a ajuns si in judetul Sibiu, pentru a
apropia oamenii de la sate de ideea accesarii fondurilor europene. "Ca reprezentanti ai teritoriului,
prefectul si subprefectul judetului Sibiu au in vedere utilizarea a cat mai multor fonduri europene pentru
noi. Pot sa va spun ca pana astazi sunt incheiate mai multe contracte de catre autoritatile publice locale
si celelalte institutii, in valoare de aproximativ 1, 600 miliarde lei, din care s-au facut plati deja de
aproximativ 450 de milioane de lei", a spus Mircea Cretu, subprefectul Sibiului, in cadrul conferintei
judetene OJPDRP Sibiu.
Fonduri europene pentru afaceri proprii
De fapt, scopul campaniei este acela de a ajuta si tinerii fermieri sa isi infiinteze propriile afaceri, prin
talentul lor, prin initiativa, inovatie si dorinta de modernizare. "Nu am reusit in niciun domeniu sa utilizam
asa cum ar fi trebuit banii care ne-au fost pusi la dispozitie. Ca si tara, avem un handicap fata de alte
tari care au reusit sa absoarba aceste fonduri puse la dispozitie de Uniunea Europeana", marturiseste
Marcel Luca, vicepresedinte al Consiliului Judetean Sibiu, care spera la cat mai multi beneficiari in judet
ai acestor bani, oferind, in acest fel, autenticitate si eficienta in domeniu.
Peste 2.000 de sibieni informati
Daca am privi in dosarul PNDR, de la infiintarea din 2008, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit a gestionat 140.808 de cereri de infiintare, ce depasesc 17,91 de miliarde de euro. Iar pana la
aceasta data, au fost selectate pentru a primi finantare neramurbsabila 68,183 de proiecte, cu o valoare de
5,7 miliarde de euro, ceea ce reprezinta un grad de angajare de 77% a fondurilor publice disponibile, o
finantare a Uniunii Europene si cofinantare a Guvernului Romaniei. "APIA a efectuat plati, in perioada
2007-2012, in valoare de 1,75 miliarde euro pentru masurile delegate de catre APDRP din PNDR - Axa
II, respectiv sprijin pentru zona montana defavorizata, sprijin pentru zone defavorizate - altele decat zona
montana si Plati de agro-mediu", a declarat Rares Seuchea, director adjunct APIA. in ceea ce priveste
judetul Sibiu, caravana a trecut deja prin peste 50 de comunitati si a informat peste 2.000 de fermieri,
urmand sa mearga si in alte localitati, pentru a transmite posbilitatea accesarii fondurilor europene.
La conferinta de ieri, 28 mai, desfasurata in sala festiva a Universitatii " Alma Mater " din Sibiu, a luat
cuvantul si Dan Gherasim Dancanet, directorul executiv al Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltarea
Rurala si Pescuit Sibiu, care a vorbit despre oportunitatile tinerilor de a-si deschide propriile afaceri cu
ferme. "OJPDRP Sibiu, in perioada anilor 2007-2013 a inregistrat 857 de proiecte ale fermierilor sibieni,
cu o valoare totala de 395.210.335 euro - dintre care, 765 proiecte au fost contractate, avand o valoare
totala de 115.312.397 euro, pentru care s-au facut plati efective in valoare de aproape 50.000.000 euro", a
precizat directorul Dan G. Dancanet. Dupa prelegeri, au luat cuvantul si cativa dintre primarii localitatilor
judetului Sibiu, care au elaborat planuri si idei cu privire la importanta utilizarii fondurilor europene
pentru investitiile in agricultura si anularea somajului in mediul rural. "Interesul este major si in ceea ce
priveste autoritatea administratiei locale pe care o reprezint si, in acelasi timp, si pentru fermierii care
sunt in comuna mea si care, de altfel, nu sunt in numar mic, ci peste 450 de persoane", spune Maria
Greavu, primarul comunei Loamnes.
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Cuvinte cheie: loamnes alma sibiul ioan mircea somaj consiliului judetean sibiu fermieri consiliului
judetean uniunea europeana despre ion judetul sibiu fonduri europene apia apdrp ans prefectul
judetului sibiu pndr programul vicepresedinte al consiliului judetean sibiu consiliului consiliul alma
mater arb comuna pal prima investitii uta agricultura miri pescuit angajare 2012 vand abs ref
progra art agentia de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit
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